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1. Abstract	  
1.1. Background	  

The prevalence of overweight and obesity in Norway is increasing both in youth and adults. 

These patients are at risk of developing chronic diseases, have a reduced quality of life and a 

reduced life expectancy. The results of conservative treatment of patients with overweight or 

obesity are not satisfactory. In Norway bariatric surgery is an established and accepted 

treatment for overweight with comorbidities and obesity in public and private health care. 

Should patients with overweight with comorbidity and obesity be offered bariatric surgery? 

1.2. Method	  
This article is based on a literature search in electronic databases including both Norwegian 

and English sources. This paper will describe national and global overweight and obesity. 

The issue is to describe bariatric surgery including its indications, different procedures, the 

results and complications. 

1.3. Results	  	  
The degree for weight loss depends on the specific procedure with a mean excess weight loss 

of 62% after gastric bypass and 70% after duodenal switch. The common overweight related 

diseases such as type 2-diabetes, hypertension, hypercholesterolemia, obstructive sleep apnea 

and metabolic syndrome often improve or go in remission after bariatric surgery. Surgical 

complications occur in about 20% and the surgical mortality is 1%. The most common 

complications are weight gain, leakage, gastrointestinal bleeding, internal herniation, 

anastomotic stricture and ulcus. Vitamin and mineral deficiency and gastrointestinal side 

effects occur in the majority of patients.  

1.4. Conclusion	  	  
Bariatric surgery is a very effective treatment of overweight and obesity where patients 

achieve a better health through weight loss, a reduction or elimination of comorbidity, better 

quality of life and increased life expectancy. The mortality rate is low, but many experience 

complications. Observations show that the majority of the patients gain weight with time. 

There is a need for controlled trails with longer observation time because at this point there 

are few with longer follow-up than ten years.  
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2. Innledning	  
Forekomst av overvekt og fedme øker kraftig i den norske befolkningen i likhet med resten 

av verden (2). Verdens helseorganisasjon definerer overvekt som en unormal eller ekstra 

fettopphopning i kroppen med antatt helseskadelig effekt (3). Årsaken til fedme er ubalanse 

mellom energiinntak og energiforbruk, og er en global helseutfordring (2). Fysisk inaktivitet 

og endret kosthold med større porsjoner, energirike måltider og økt tilgjengelighet av mat er 

viktig bidragende faktorer for økt forekomst av overvekt og fedme blant barn og voksne (2, 

4). Den nye livsstilen påvirker individet ulikt på grunn av ulik individuell sårbarhet for 

vektøkning (2). Tall fra 2008-2011 viser at blant barn mellom 8-9 år er 17-22% overvektig 

eller har fedme (4), og av voksne er tilnærmet 50% overvektige og 20% har fedme med en 

økende prevalens (5). 

 

Overvektsepidemien har tidligere vært et fenomen i industriland, men er blitt et voksende 

problem også i utviklingsland (2). Verdens helseorganisasjon har anslått at ca. 700 millioner 

(9,7%) av en global befolkning på 7,2 milliarder mennesker (per 24.03.14) vil ha fedme og 

2,3 milliarder(33%) vil være overvektige i 2015 (6).  

Kroppsmasseindeks (KMI) er det vanligste mål for klassifisering av overvekt og fedme (7). 

KMI viser forholdet mellom vekt og høyde (kg/m2). Verdens helseorganisasjon definerer 

overvekt ved KMI ≥ 25 og fedme med KMI ≥ 30. BMI under 18,5 klassifiseres som 

undervekt, 18,5 – 24,9 som normalvekt, 25 – 29,9 som overvekt, 30 – 34,9  som fedme grad 

I, 35 – 39,9 som fedme grad II, og minst 40 som fedme grad III. Definisjonen av sykelig 

fedme er KMI ≥ eller ≥ 35 med overvektsrelatert sykdom (8). Prevalensen av sykelig fedme i 

Norge er 2% (8). 

 

Kroppsmasseindeks 

KMI kg/m2 Klassifisering 

< 18,5 Undervekt 

18,5 – 24,9 Normalvekt 

25 – 29,9 Overvekt 

30 – 34,9 Fedme grad I 

35 – 39,9 Fedme grad II 

> 40 Fedme grad III 

Tabell	  1	  Kroppsmasseindeks	  (8).	  



6	  

Fedme er en viktig risikofaktor for type 2-diabetes, koronar hjertesykdom, hypertensjon, 

hjerneslag, enkelte kreftsykdommer, galleblæresykdom, obstruktiv søvnapné, degenerative 

leddlidelser, angst, depresjon og nedsatt fertilitet (8, 9). Personer med fedme har omlag 12 års 

lavere forventet levealder (10). Ved KMI over 25 kg/m2 vil hver økning med 5 kg/m2 gi en 

økning på 29% total mortalitet, deri 41% vaskulær og 210% diabetesrelatert mortalitet (7).  

 

Vekttap reduserer risiko for overvektsrelatert sykdom. Pasienter med sykelig fedme som ikke 

har oppnådd behandlingsmål innen rimelig tid i primærhelsetjenesten, kan henvises til 

regionale overvektspoliklinikker i spesialisthelsetjenesten (2). Behandlingsprinsippene ved 

konservativ fedmebehandling er økt fysisk aktivitet, endret kosthold og bruk av 

medikamenter (2). Konservativ behandling kan initialt gi et vekttap 5-10% av utgangsvekten 

og bør betraktes som vellykket ettersom det gir en relativ stor helsemessig gevinst (2, 8). Et 

vesentlig problem er at ytterlig vekttapet hos konservativt behandlede pasienter over tid ikke 

er tilfredsstillende og at en betydelig andel opplever vektøkning (2, 8).  

 

Helsedirektoratet anslår at vektrelaterte helseproblemer står for 2-6% av de totale 

helsekostnadene i industrialiserte land (2). Sykdommer knyttet til fysisk inaktivitet, overvekt 

og usunt kosthold koster samfunnet 1-2% av brutto nasjonal produktet (2). Den danske 

helsetjenestens årlige nettokostnader relatert til overvekt er omtrentlig 1 473 millioner DKK 

(2). Det årlige produksjonstapet knyttet til overvekt i Danmark er ca. 6,3 milliarder DKK (2). 

Det er observert bekymringsverdige tall ved sammenligning av utgifter til helse- og 

sosialtjenester i befolkningen i forhold til KMI i USA (2). Studien viste at personer med KMI 

> 30 hadde et merforbruk av samlede tjenester til 36%, mens merforbruket for gruppen med 

KMI mellom 25-30 var 10% (2). Medisinutgifter for de to gruppene var henholdsvis 105% og 

37% (2). 

 

I 1970-årene kom kirurgisk behandling av sykelig fedme – også kalt bariatrisk kirurgi – til  

Norge (8). Nasjonalt og internasjonalt regnes bariatrisk kirurgi som et etablert 

behandlingsalternativ for sykelig fedme (2, 8, 11). Fedmekirurgi gir et signifikant og 

vedvarende vekttap som fører til bedring av vektrelaterte sykdommer og økt overlevelse (12).  

Studier viser at dødeligheten av sukkersyke reduseres med 95%, risiko for hjerte-karsykdom 

reduseres med 56% og det er 50% mindre kreftdødelighet blant de opererte (4). 
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Tabell	  2	  Fedmekirurgiske	  inngrep	  ved	  Oslo	  Universitetssykehus	  HF,	  	  Aker	  (13).	  

I Norge har antall fedmekirurgiske inngrep eskalert det siste tiåret. I 2006 ble det planlagt 

750 vektreduserende inngrep (8), mens i 2010 ble tilnærmet 2000 pasienter operert (9). Oslo 

universitetssykehus, Aker startet med fedmekirurgi sommeren 2004. I følge kirurgi på Aker 

sykehus utføres det ca. 3000 fedmekirurgiske inngrep årlig i Norge (13). Tilnærmet 20 000 

pasienter i Norge oppfyller kriteriene for fedmekirurgi (14).  
 

I dag tilbys overvektskirurgi i Norge ved offentlige og private helseforetak. Dersom 

konservativ behandling tilstrekkelig forsøkt kan pasienter mellom 18 og 60 år med sykelig 

fedme henvises til spesialisthelsetjenesten (8). Gullstandard ved fedmekirurgi i Norge er 

gastrisk bypass og inngrepet utgjør 90% av fedmekirurgi (9).  

 

3. Metode	  
Jeg har gjort et usystematisk søk i den elektronisk databasen PubMed og i det amerikanske 

oppslagsverket UpToDate for innhenting av relevant informasjon for å besvare 

prosjektoppgavens problemstillingen. Jeg har valgt original artikler, oversiktsartikler, 

systematiske oversiktsartikler og meta-analyser. I min oppgave vil jeg legge størst vekt på  

komplikasjoner og resultater ved bariatrisk kirurgi i Norge, og sammenligne med tall fra 

Europa og USA. Det er utført usystematiske søk i databasen til Tidsskriftet for Den norske 

legeforening og brukt nasjonale faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet. Jeg har brukt 
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ulike kombinasjoner av nøkkelsøkeordene ”gastric bypass, bariatric surgery, complications, 

results, Norway”. To veiledere: 1) spesialist i gastroenterologi og overlege professor dr. med 

Egil Johnson. 2) spesialist i gastrokirurgi og overlege Tom Nordby. Gastrokirurg Tom 

Nordby arbeidet en periode på Aleris sykehus og medisinske senter hvor jeg fikk tilgang til 

pasientinformasjon om gastrisk bypass. 24. Januar 2014 fikk jeg av professor Egil Johnson, 

doktorgrads avhandlingen til Torgeir Thorson Søvik. Litteratur søket ble gjort i perioden 

08.01.13 til 24.02.13.  
 

4. Bariatrisk	  kirurgi	  

	  
Restriksjon og malabsorpsjon er to hovedprinsipper som utnyttes alene eller i kombinasjon 

ved bariatrisk kirurgi (8). Ved restriksjon reduseres magesekkens volum hvor resultatet blir 

tidlig opplevd metthetsfølelse og et begrenset kaloriinntaket (8). Ved malabsorpsjon 

forbipasserer eller ”bypasser” innholdet i magesekken deler av tynntarmen gjennom en 

tarmshunt som medfører redusert kaloriopptaket (8). Ufordøyd mat distalt i tynntarmen 

endrer reguleringen av appetitt og blodglukosenivået gjennom økt sekresjon av 

gastrointestinale hormoner (8).  

 

Bariatrisk kirurgi inndeles i restriktive, malabsorptive og kombinerte prosedyrer (15). 

Ventrikkelreseksjon og gastrisk innsnøring er rene restriktive operasjonsmetoder (1). Ved 

Figur	  1	  Normal	  	  anatomi	  (1).	  
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gastrisk bypass og biliopankreatisk avledning med duodenal omkobling kombineres 

restriksjon og malabsorpsjon (1).  

 

Valg av prosedyre er avhengig av pasientens kroppsmasseindeks, alder, komorbiditet og 

preferanse (8), men også prosedyrens komplikasjonsrisiko, gastrointestinale bivirkninger, 

tarmfunksjon og matinntak (12, 15). Laparoskopisk teknikk har revolusjonert fedmekirurgi 

med en reduksjon av blodtap, smerte, antall liggedøgn og komplikasjoner (16).  

 

Laparoskopisk gastrisk bypass er den vanligste prosedyren utført i Norge (17). Duodenal 

omkobling tilbys ved noen sentre og utgjør 5% av fedmekirurgi ved Oslo 

Universitetssykehus, Aker (17). Av bariatrisk kirurgi utført i 2008 i Nord Amerika var 51% 

gastrisk bypass, 44% justerbart bånd, 4% langsgående ventrikkelreseksjon, og 1% duodenal 

omkobling (17). I samme tidsperiode i Europa var trenden 43% justerbart bånd, 39% gastrisk 

bypass, 7% langsgående ventrikkelreseksjon og 5% duodenal omkobling (17). 
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4.1. Indikasjon	  for	  bariatrisk	  kirurgi	  
Konservativ behandling skal ha vært forsøkt før pasienter med sykelig fedme kan henvises til 

spesialisthelsetjenesten for bariatrisk kirurgi (18). Følgende kriterier for bariatrisk kirurgi 

gjelder ved Helse Sør-Øst: 1) Veiledende aldersgrense: 18-60 år. 2) Fravær av alvorlig 

psykisk sykdom og/eller alkoholmisbruk. 3) KMI over 40, med vesentlig redusert livskvalitet 

på grunn av overvekten. 4) KMI mellom 35 og 40 med alvorlig tilleggssykdom, eller også 

kalt komorbiditet. Komorbiditet defineres som sykdom relatert til overvekt, og som i 

vesentlig grad kan bedres eller kureres med vektreduksjon. Eksempler på alvorlig 

komorbiditet er søvnapné, behandlingsresistent hypertensjon, sykdom i hjertemuskulaturen, 

diabetes og høyt nivå av fettstoffer i blodet (18, 19). Dersom pasienten har pågående 

rusmisbruk eller alvorlig psykiatrisk sykdom vil pasienten ikke være aktuell for operasjon 

(18).  

 

	  
	  
	  

Pasientinformasjon vedrørende operasjon for sykelig overvekt utgitt av Helse Sør-Øst er 

under revisjon i følge seksjonsleder og sykepleier ved Senter for sykelig overvekt Ann Steen. 

Det er forespeilet endringer i forhold til aldersgrense, valg av prosedyre og tilstedeværelse av 

psykisk sykdom. Oslo universitetssykehus opererer flere pasienter etter fylte 60 år. Tidligere 

ble prosedyren langsgående ventrikkelreseksjon brukt som første seanse ved duodenal 

omkobling, men i dag er denne prosedyren ofte førstevalg ved bariatrisk kirurgi. Pågående 

Kriterier	  for	  bariatrisk	  kirurgi	  

Kriterier	   Helse	  Sør-Øst	  
Aleris	  sykehus	  og	  medisinske	  
senter	  

Aldersgrense	   18-‐60	  år	   Over	  18	  år	  

Psykisk	  helse	   Fravær	  av	  alvorlig	  psykisk	  sykdom	   Egen	  forståelse	  for	  problemet	  og	  evne	  
til	  adferdsendring	  

Rusmisbruk	   Fravær	  av	  alkoholmisbruk	   Ingen	  rusavhengighet	  

KMI	  

KMI	  over	  40,	  med	  vesentlig	  redusert	  
livskvalitet	  på	  grunn	  av	  overvekten	  
	  
KMI	  mellom	  35	  og	  40	  med	  alvorlig	  
tilleggssykdom	  

KMI	  over	  35	  

Annet	   	   Røykeslutt	  to	  uker	  før	  operasjon	  

Tabell	  3	  Kriterier	  for	  bariatrisk	  kirurgi	  (4,	  18,	  19)	  	  	  	  
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spiseforstyrrelse og rusavhengighet er kontraindisert og pasienten må ha vært ”friskemeldt” i 

minst tre år (13).  

 

I forkant av en eventuell operasjon vil pasienten tilbys gruppesamtaler og informasjon om 

livsstils og kostholdsendringer i en startgruppe ved Lærings- og mestringssenteret ved Aker 

sykehus (18). Pasienter som fremdeles ønsker fedmekirurgi vurderes av et tverrfaglig team 

(18). Preoperativ utredning består av registrering av vektutvikling og tilleggssykdommer, 

klinisk undersøkelse, laboratorieprøver, røntgen thorax og spirometri. Det gjøres også øvre 

endoskopi med tanke på hiatushernie, øsofagitt, ulcussykdom eller andre patologiske forhold 

da deler av ventrikkelen er utsjaltet etter gastrisk bypass og ikke kan visualiseres ved ordinær 

gastroskopi (18). 

 

Kriterier for gastrisk bypass ved det private helseforetaket Aleris sykehus og medisinske 

senter er: 1) KMI over 35. 2) Alder over 18 år. 3) Egen forståelse for problemet og evne til 

adferdsendring. 4) Røykeslutt to uker før operasjon. Pasienter med rusavhengighet er ikke 

aktuell for operasjon(4).  

 

4.2. Roux-‐en-‐Y	  gastrisk	  bypass	  
Gastrisk bypass illustreres i figur 2. Magesekken deles nedenfor cardia slik at det dannes en 

lomme som rommer ca. 10-15 ml (12). Deretter deles tynntarmen ca. 50 cm distalt for Treitz 

ligament og det anlegges en gastrojejunalanastomose. Tarmkontinuitet opprettholdes 

Figur	  2	  Gastrisk	  bypass	  (1)	  



12	  

gjennom en tynntarmsanastomose (1). Dermed ledes føden forbi magesekk og duodenum i et 

alimentært løp på ca. 150 cm, mens galle- og pankreassekret passerer i et biliopankreatisk løp 

før de møtes i et felles løp (1). 

 

Ved gastrisk bypass reduseres magesekkens volum og graden av malabsorpsjon avhenger av 

hvor løpene for føde og fordøyelsessafter kobles sammen i et felles løp (8). Med andre ord jo 

kortere felles løp jo større grad av malabsorpsjon. Ved gastrisk bypass oppnår pasienten et 

betydelig vekttap fordi matinntak og næringsopptak reduseres, appetitten reduseres, endringer 

i hormoner gir en lengre metthetsfølelse, økt energiforbruk ved hvile og en mindre dragning 

mot mat med høyt fett- og kalorieinnhold (15). 

 

4.3. Langsgående	  ventrikkelreseksjon	  	  
Ved langsgående ventrikkelreseksjon reduseres magesekkens volum kraftig med en vertikal 

reseksjon parallelt langs curvatura minor (1). Denne metoden blir også kalt ”gastric sleeve”  

og illustreres i figur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur	  3	  Langsgående	  ventrikkelreseksjon	  	  (1).	  
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4.4. Biliopankreatisk	  avledning	  med	  duodenal	  
omkobling	  	  

Biliopankreatisk avledning med duodenal omkobling er omtalt som duodenal omkobling og 

illustreres i figur 4. Magesekkens volum reduseres ved vertikal gastrektomi tilsvarende til 

langsgående ventrikkelreseksjon. Det alimentære løpet dannes ved at duodenum deles like 

distalt for pylorus og anastomoseres til proksimale ileum. Galle- og pankreassekret ledes via 

det biliopankreatiske løpet og kobles til det alimentære løpet med ufordøyd tarminnhold ca. 

100 cm proksimalt for cøkum (1). 

 

 

 

 

 

4.5. Postoperativ	  oppfølging	  	  
Ved Oslo universitetssykehus, Aker følger pasienten følger et kostregime med hyppige små 

porsjoner de tre første ukene etter operasjon (17). Første postoperative uke har pasienten en 

flytende diett, andre uke en semi-flytende diett og et tilnærmet normalt kosthld fra tredje uke 

(17). Lav molekylært heparin mottar pasienten daglig inntil ti dager etter utskrivelse (17). 

Andre postoperative dag skrives pasienten som regel ut med sykemelding i fire til seks uker 

(9).  

Figur	  4	  Biliopankreatisk	  avledning	  med	  duodenal	  omkobling	  	  (1).	  
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En uke etter operasjon starter pasienten et daglig supplement av multivitaminer, 100 mg jern 

sulfat, 1000 mg kalsium karbonat og 20 µg vitamin D3. Pasienter operert med gastrisk bypass 

får hver tredje måned vitamin B12 injeksjoner (17). Pasientene får 500 mg 

Ursodeoksykolsyre i seks måneder som profylakse mot gallesteinssykdom (17). Dersom 

pasienten har lav konsentrasjon av vitaminer preoperativt mottar pasienten en høydose av de 

aktuelle vitaminene (17).  

5. Resultater	  	  	  
 

5.1. Vurderingskriterier	  for	  behandlingsresultatet	  
Ved bariatrisk kirurgi er hovedmålene vekttap, økt livskvalitet og forbedring eller remisjon 

av vektrelatert sykdom (12). I en totalvurdering av resultater og komplikasjoner ved 

bariatrisk kirurgi brukes det anerkjente skåringssystemet ”Bariatric analysis and reporting 

outcome system” (BAROS score) (12). I dette systemet defineres overflødig KMI i forhold til 

den øvre grense for normalvekt eller idealvekt med  KMI lik 25kg/m2  (12). ”Moorehead-

Ardelt quality of life” (MAQOL) skåringssystem sammenligner ulike aspekter ved pasientens 

livskvalitet før og etter operasjon i fem forskjellige kategorier på en skala fra svært forverret 

til svært forbedret (12). I BAROS score vektes grad av vekttap(-1 til +3 poeng), utvikling av 

komorbiditet(-1 til +3 poeng) og livskvalitet(-3 til +3 poeng) ved bruk av MAQOL (12). 

Dersom komplikasjoner foreligger trekkes det fra 0,2 poeng for små komplikasjoner og 1 

poeng for store komplikasjoner (12). Høyest totalskår er 9 og lavest -5 (12). Resultater 

mellom 3 og 5 vektes som bra, 5 og 7 som svært bra, og 7 og 9 som utmerket. Sueter et al. 

rapporterte bra til utmerket femårs resultater blant 95% av gastrisk bypass opererte pasienter 

og forbedret livskvalitet (12).  

 

5.2. Vekttap	  
Overvektige personer har flere episoder med ukontrollert og emosjonelt betinget spising 

sammenlignet med normal befolkningen (15). To år etter bariatrisk kirurgi viser Søvik et al. 

færre episoder med ukontrollert matinntak og et signifikant lavere total kaloriinntak og inntak 

av fett og karbohydrater (15). Etter bariatrisk kirurgi måles vekttapet som en andel av 

overvekten (overvekt = totalvekt – idealvekt), også kalt “excess weight loss” (EWL) (17). 

EWL er vekttapet dividert med overvekten multiplisert med 100 (EWL=vekttap/overvekt 
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*100) (17). En pasient veier 150 kg, er 1,9 m høy og har BMI lik 41,6. Idealvekt regnet ut fra 

BMI lik 25 kg/m2 er 90 kg. Overvekt=150 kg-90 kg=60 kg. Dersom pasienten har et vekttap 

på 40 kg vil EWL=40 kg/60kg*100=66,7%. Et vekttap på minst 50% av overvekten regnes 

som velykket kirurgisk behandling. Imidlertid oppgir noen vekttapet som andel av 

totalvekten (8). 

 

Forfatterne i artikkelen Bariatric Surgery – A systematic Review and Meta-analysis 

postulerer et gjennomsnittlig vekttap på 61,6% av overvekten ved gastric bypass (12). En 

studie av langstidsresultater etter Roux-en-Y gastrisk bypass rapporterte et EWL > 50% blant 

74,9% av pasientene etter fem år og 64,9% av pasientene etter syv år (12). I denne gruppen 

av pasienter var det gjennomsnittlig EWL 67,4% etter tre år, 62,7% etter fem år og 58,1% 

etter syv år (12). Den gjennomsnittlig vektøkning var 2,4 kg mellom tre og fem år og 3,8 kg 

mellom fem og syv år (12). I en meta-analyse fra 2004 var gjennomsnittlig EWL ved 

justerbart bånd 48%, ved gastrisk bypass 62% og ved duodenal omkobling 70% (17). 

 

Trening og fysisk aktivitet postoperativt gir et 4,2% større vekttap (total KMI) ved 12 og 24 

måneder enn ved fysisk inaktivitet etter gastrisk bypass (20). Oppfølging av pasienter etter 

fedmekirurgi er svært viktig for å oppnå gode varige resultater og pasienter som ikke følges 

opp tenderer mot et lavere vekttap (21). Vanligvis oppnår pasienter maksimalt vekttap 12-24 

måneder postoperativt (11).  

 

5.3. Diabetes	  
Helsedirektoratet definerer diabetes mellitus som en kronisk metabolsk sykdom karakterisert 

ved kronisk hyperglykemi med forstyrrelser i karbohydrat-, fett-, og proteinomsetningen(3). 

Type 1-diabetes er en autoimmun sykdom hvor de insulinproduserende betacellene i pankreas 

destrueres (3). Type 2-diabetes kjennetegnes av varierende grader av redusert følsomhet for 

insulin i perifere vev og i større grad insulinmangel (3). I 2004 ble det anslått at ca. 265 000 

personer i Norge har diabetes og 25 000 av disse har type 1-diabetes (3). Diagnostiske 

grenser for diabetes er fastende blodglukose ≥ 7 mmol/l, og/eller 2 timer etter inntak av 75 g 

glucose ≥ 11,1 mmol/l, og/eller tilfeldig P-glukose i kombinasjon med symptomer ≥ 11,1 

mmol/l (6).  
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Type 2-diabetes er en vanlig vektrelatert sykdom (11). Et vekttap på minst 5-10% ved 

overvekt eller fedme gir bedre blodglukosekontroll og er derfor et viktig behandlingsmål i 

diabetesbehandling (3). Gastrisk bypass har en gunstig effekt på etablert type 2-diabetes ved 

å normaliserer blodsukkernivået hos de fleste pasienter (11). En meta-analyse viste at 

gjennomsnittlig 11% (3% - 100%) av pasientene hadde diabetes type-2 preoperativt, og at  

sykdommen etter fedmekirurgi gikk i bedring eller komplett tilbakegang i gjennomsnittlig 

100% (64%-100%) (22). En annen systematisk oversikt observerte komplett tilbakegang av 

type 2-diabetes blant 76,8% av diabetespasientene (10). Behandlingseffekten henger sammen 

med valg av kirurgiske prosedyre ved overvektskirurgi (11). To år etter intervensjon 

rapporterte Mingrone et al. 75% diabetisk remisjon ved gastrisk bypass, 95% ved duodenal 

omkobling og ingen remisjon i den konvensjonelt medikamentelt behandlet gruppen (23). 

Tilbakegangen av type 2-diabetes starter allerede noen dager etter operasjon før et betydelig 

vekttap (10). Ofte reduseres eller seponeres antidiabetika postoperativt, og mange pasienter 

kan slutte med antidiabetika i månedene etter operasjon (9).  

 

Enkelte pasienter får tilbakefall av diabetes, men Adams et al. rapporterer at 62% av 

pasientene fremdeles har diabetessykdommer i remisjon etter seks år (23). På tross av 

tilbakefall og forverring av blodglukoseverdier med tiden, kan gastrisk bypass potensielt gi 

flere år med god glykemisk kontroll og forhindre mikrovaskulær skade (23). I en evaluering 

av langtidsresultater ni år etter gastrisk bypass ble det overraskende observert type 2-diabetes 

hos 27,9% av pasienter som preoperativt ikke hadde type 2-diabetes (21). I denne studien ble 

det ikke funnet en sammenheng mellom vektøkning, kjønn og alderfordeling med utviklingen 

av type 2-diabetes (21). 

 

5.4. Metabolsk	  syndrom	  
Det er høy forekomst av metabolsk syndrom blant pasienter med fedme (11). National 

Cholesterol Education Program Expert Panel definere metabolsk syndrom i modifisert 

versjon som tilstedeværelse av tre av fem følgende kriterier: økt livvidde (≥ 102 cm for menn 

og ≥ 88 cm for kvinner), forhøyet nivå av triglyserider (≥ 1,7 mmol/l), lav HDL kolesterol (< 

1,03 mmol/l for menn og < 1,3 mmol/l for kvinner), høyt blodtrykk (≥ 130 mm Hg systolisk 

eller ≥ 85 mm Hg diastolisk) eller høy fastende plasma-glukose (≥ 5,6 mmol/l) (11).  
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Kriterier	  for	  metabolsk	  syndrom	  

Kriterium	   Verdi	  

Økt	  livvidde	   ≥	  102	  cm	  for	  menn	  og	  ≥	  88	  cm	  for	  kvinner	  

Forhøyet	  nivå	  av	  triglyserider	   ≥	  1,7	  mmol/l	  

Lav	  HDL	  kolesterol	   <	  1,03	  mmol/l	  for	  menn	  og	  <	  1,3	  mmol/l	  for	  
kvinner	  

Høyt	  blodtrykk	   ≥	  130	  mm	  Hg	  systolisk	  eller	  ≥	  85	  mm	  Hg	  
diastolisk	  

Høy	  fastende	  plasma-‐glukose	   ≥	  5,6	  mmol/l	  
	  

Figur	  5	  Metabolsk	  syndrom	  (11).	  	  

I studien til Søvik et al. hadde 80% av pasientene metabolsk syndrom før og 24% etter 

gastrisk bypass-operasjon med en gjennomsnittlig oppfølgingstid på 17 måneder (11). Etter 

fedmekirurgi observeres en betydelig reduksjon av total kolesterol og triglyserid over tid, 

samt en signifikant økning i HDL kolesterol og en signifikant reduksjon i LDL kolesterol 

(12).  

 

5.5. Hypertensjon	  
Hypertensjon er definert som systolisk blodtrykk >140 mmHg, diastolisk blodtrykk >90 

mmHg, eller begge deler (24). Vekttap har en gunstig påvirkning på blodtrykket. Et vekttap 

på 1% av kroppsvekt gir en reduksjon av systolisk blodtrykk med 1 mmHg og diastolisk 

blodtrykk med 2 mmHg (10). Komplett tilbakegang av hypertensjon ble rapportert hos 68% 

to år etter gastrisk bypass (8). I den systematiske oversikten og meta-analysen til Buchwald et 

al. ble det observert komplett tilbakegang hos 61,7% av pasientene, og rapportering om 

komplett tilbakegang eller forbedring av hypertensjon hos 78,5% av denne populasjonen 

(10).  

 

5.6. Obstruktiv	  søvnapné	  syndrom	  	  	  
Overvektskirurgi er assosiert med en forbedring av obstruktiv søvnapné syndrom (17). 

Diagnostiske kriterier for obstruktiv søvnapné syndrom er minimum fem obstruktive apneer 

per time søvn med varighet av ti sekunder eller mer, med tilstedeværelse av diurnal tretthet 
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og hyppig vekkerespons i forbindelse med apneene. Ved fedmekirurgi ble det observert 

tilbakegang hos 85,7% og tilbakegang eller forbedring hos 83,6% av pasientene (10).  

 

5.7. Livskvalitet	  
Pasienter med sykelig fedme opplever oftere affektive symptomer, stigmatisering og 

praktiske hindringer i hverdagen sammenlignet med normalbefolkningen (8). Majoriteten av 

fedmeopererte pasienter angir økt livskvalitet, bedret psykososial funksjon og mental helse 

ved vektnedgang (8, 15). Det er antydet et dose-respons forhold mellom vekttap og økt 

livskvalitet, men dette gjelder trolig kun til en viss grad av vekttap (15). Himpens et al. 

undersøkte langtidslivskvalitet og pasient tilfredshet omtrentlig ni år etter gastric bypass hvor 

76% av pasientene var fornøyd eller veldig fornøyd med inngrepet og at de ville valgt å 

gjenta operasjonen (21).  

 

5.8. Dødelighet/overlevelse	  
Helsedirektoratet slår fast at både undervektige og personer med fedme har økt dødelighet i 

forhold til normalvektige og personer med moderat overvekt (2). Tre retrospektive studier 

publisert mellom 1997 og 2004 observerte en redusert mortalitet ved fedmekirurgi trolig på 

grunn av en reduksjon av kardiovaskulær sykdom og kreft (17). Adams et al. publiserte i 

2007 en retrospektive kohort studie som sammenlignet mortalitet mellom en gastrisk bypass-

operert gruppe med en kontrollgruppe av personer med sykelig overvekt (25). I løpet av 

gjennomsnittlig 7,1 år var den justerte langtidsmortalitet av enhver årsak redusert med 40% i 

kirurgigruppen (25). Årsaksspesifikk mortalitet i kirurgigruppen sammenlignet med 

kontrollgruppen var redusert med 56% for koronararterie sykdom, 92% for diabetes og 60% 

for cancer (25). Risiko for død ikke forårsaket av sykdom(ulykke uavhengig av rusmidler, 

forgiftning, selvmord) var 58% høyere i kirurgigruppen (25). I en annen kohort av høy risiko 

pasienter hvor flertallet var eldre menn var fedmekirurgi ikke assosiert med redusert 

dødelighet (17).  

 

5.9. Fertilitet	  
En kvinnes fruktbarhet påvirkes av hennes fettprosent, og overflødig fett kan føre til 

uregelmessig menstruasjon, infertilitet, spontanaborter, utfordringer ved assistert befruktning 

og maternelle og neonatale komplikasjoner i forbindelse med svangerskapet (26, 27). I 
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Storbritannia er prevalensen av kvinner med fedme i fertil alder forventet å øke fra 24,2% i 

2005 til 28,3% i 2015 (26). Det foreligger en sterk assosiasjon mellom fedme og infertilitet, 

og vektreduksjon kan øke kvinners fruktbarhet (9, 26). Infertilitet defineres som et pars 

manglende evne til å til å bli gravide etter et år med regelmessig ubeskyttet samleie eller en 

kvinnes manglende evne til å bære frem en graviditet til en levende fødsel (26).  

 

Blant fedmeopererte kvinner med diagnosen infertilitet rapporterte Musella et al. at 62,7% 

ble gravide etter overvektskirurgi med en komplikasjonsfri graviditet som resulterte i en 

levende fødsel (26). Forfatterne fant en signifikant lavere KMI blant kvinnene som ble 

gravide sammenlignet med kvinnene som ikke ble gravide (26). Det var ingen statistisk 

signifikant forskjell i valg av fedmekirurgisk prosedyre i forhold til graviditetsraten(andelen 

kvinner som forsøker å bli gravide og oppnår graviditet i løpet av ett år) (26). En systematisk 

oversiktsartikkel fra 2008 rapporterte at kvinner som ble gravide etter fedmekirurgi hadde en 

lavere forekomst av svangerskaps- og fødselskomplikasjoner enn ikke-opererte kvinner med 

uttalt fedme (9). Forskning foreslår en lavere risiko for maternelle komplikasjoner som 

svangerskapsdiabetes og preeklampsi hos fedmeopererte kvinner sammenlignet med kvinner 

med fedme, og at denne risiko nærmer seg befolkningsrisikoen (27). Risiko for neonatale 

komplikasjoner som tidlig fødsel og lav fødselsvekt er muligens også lavere hos kvinner 

gjennomgått bariatrisk kirurgi sammenlignet med ikke-opererte kvinner med fedme (27).  

 

Fedmekirurgi normaliserer hormoner, menstruasjonssyklus, eggløsning og tilbakegang av 

polycystisk ovariesyndrom (27). Fedmeopererte kvinner i fertil alder anbefales bruk av 

prevensjon i to år etter kirurgi før man forsøker å bli gravid (26). Bakgrunnen for denne 

anbefalingen er målsettingen om en vellykket vektnedgang samt å unngå den potensielle 

risiko dårlig ernæringsstatus kan ha på graviditeten (26). Det er sprikende data vedrørende 

anbefalinger om det ideelle tidspunkt for graviditet etter fedmekirurgi (27). Dersom en 

kvinne blir gravid i tidlig forløp etter fedmeoperasjon er det ikke holdepunkter for å avbryte 

svangerskapet (9). Følger retningslinjer om vitamintilskudd foreligger det få 

ernæringsmangler under graviditet etter gastrisk bypass (27). 

 

Noen studier rapporterer om en forverring av spermkvaliteten til menn med sykelig fedme 

etter fedmekirurgi (17). 
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6. Komplikasjoner	  
Postoperative komplikasjoner ved gastrisk bypass kan deles inn i tidlige og sene 

komplikasjoner. Tidlige komplikasjoner er tidsfestet fra operasjonsdebut til og med to uker 

postoperativt (28). I denne oppgaven skal jeg av tidlige komplikasjoner fremlegge mortalitet, 

anastomoselekkasje, blødning, intern herniering og tarmobstruksjon. Videre skal jeg av sene 

komplikasjoner presentere anastomosestrikturer, gallesteinssykdom, ulcussykdom, 

vektøkning og mangeltilstander.  

 

Det foreligger sprikende data om forekomst av komplikasjoner etter bariatrisk kirurgi mellom 

2-20% (4, 5, 17). Komplikasjonsrisiko en måned etter laparoskopisk gastrisk bypass varierer 

mellom 13-17% (17). Nyere studier fra høyvolum sykehus i Skandinavia viser til svært lave 

morbiditetsrater ved gastrisk bypass på 1-3% (17). Etter laparoskopisk gastrisk bypass vil ca. 

5% av pasientene få alvorlige postoperative komplikasjoner, eksempelvis tromboembolisk 

sykdom, anastomoselekkasje, tarmperforasjon, blødning, intern herniering av tarm og 

tarmobstruksjon (9). Ved Aleris sykehus og medisinske senter er risikoen for kirurgiske 

komplikasjoner ved gastrisk bypass 2-3% (4).  

 

Morbiditet og mortalitet etter fedmekirurgi påvirkes av sykehusets og kirurgens 

operasjonsvolum (17). I en studie som følger en erfaren kirurgs læringskurve for 

laparoskopiske inngrep faller komplikasjonsraten signifikant fra 13% i de første 75 

inngrepene til 3% i de neste 75 inngrepene (5). Flere studier om kirurgens læringskurve viser 

at komplikasjonsraten faller og stabiliserer seg etter rundt 100 operasjoner (5).  

 

Noen studier har vist høy mortalitet for eldre pasienter ved fedmekirurgi (17). Mannlig kjønn 

og fedme grad 3 er prediktorer på alvorlige komplikasjoner og pasienter over 55 år hadde 

treganger økt mortalitetsrate enn yngre pasienter (17). Økt risiko for komplikasjoner er 

assosiert med høy pasientalder og ikke på grunn av KMI (5).  

 

6.1. Mortalitet	  
Dødeligheten innen en måned etter gastrisk bypass varierer fra 0,16% til 1% (8, 17). 

Sammenlignet med andre fedmekirurgiske teknikker er dødeligheten 30 dager etter operasjon 

ved gastrisk bypass høyere enn ved gastrisk innsnøring, men lavere enn ved duodenal 

omkobling (9). En meta-analyse fra 2007 rapporterte 30 dagers mortalitet ved gastrisk bypass 
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på 0,16% og 1,1% ved duodenal omkobling (17). Lungeemboli og anastomoselekkasje er 

hovedårsakene til død (29). Noen faktorer som øker mortaliteten er høy alder, mannlig kjønn, 

lavt operasjonsvolum hos kirurgen og sykehuset og kronisk sykdom (29).   

 

6.2. Venøs	  trombeembolisme	  
Dyp venetrombose og lungeemboli er to svært sjeldne og potensielt dødelige komplikasjoner 

ved gastrisk bypass (16). Dyp venetrombose rammer vanligvis de dype venene i 

underekstremitetene. Pasienten vil være plaget av smerter, ømhet, ødem, og kan utvikle feber 

og redusert allmenntilstand. Symptomene ved lungeemboli er avhengig av størrelse på 

embolus. En stor embolus kan føre til akutt innsettende dyspné, sentral cyanose og 

sirkulasjonssvikt med død som følge. Mindre embolier kjennetegnes av akutt innsettende 

respirasjonsavhengige smerter, hemoptyse og takykardi. Lungeemboli kan ramme pasienten 

både i den tidlig og sene postoperative fase (16). Insidens av lungeemboli og dyp 

venetrombose varierer fra 0,12% til 3,8% (16). Ved obduksjon av gastrisk bypass opererte 

pasienter ble det funnet mikroskopiske tegn til lungeemboli i 80% av pasientene hvor kun 

20% var diagnostisert klinisk (16). Trombedannelse kan oppstå ved endring i en av de tre 

hovedelementene i Virchows triade; endotelskade, hyperkoagulabilitet og stase eller endret 

blodstrøm (30). Risikofaktorer for venøs trombeemboli er overvekt, røyking, alder og p-

piller. Overvektige personer har i tillegg andre risikofaktorer som fysisk inaktivitet, venøs 

insuffisiens og stase, og hypoventilasjonssyndrom (16). Trombose forebygges ved 

tromboseprofylakse preoperativt  og postoperativt (14).  

 

6.3. Anastomoselekkasje	  
Anastomoselekkasje kan oppstå ved inadekvat vevstilheling ved sutur- eller stiftlinjen hvor 

gastrointestinalt innhold siver ut i bukhulen (16). Forekomst av anastomoselekkasje varierer 

mellom 0-6 % (8, 16, 29) med en mortalitet fra 15% til 50%(28, 29). Etter laparoskopisk 

gastrisk bypass kan lekkasjen potensielt oppstå ved fem forskjellige lokalisasjoner; 

gastrojejunale anastomosen, magelommens stiftrekke, ventrikkelrestens stiftrekke, Roux-Y 

løpets stiftrekke og enteroentero anastomosen (16). Lekkasje oppstår oftest i gastrojejunale 

anastomosen(kilde). Lekkasje kan også være forårsaket av instrumentell 

tynntarmsperforasjon (18).  
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Pasientrelaterte faktorer som alder, høy BMI, menn, komorbiditet og tidligere fedmekirurgi 

gir økt risiko for anstomoselekkasje (16). Den kirurgiske metoden kan i stor grad også 

påvirke komplikasjonsrisikoen med valg av korrekt stiftstørrelse, forsterking av stiftrekken, 

bruk av fibrinlim og perioperativ lekkasjetesting med metylen blått (16). Høy stramning av 

anastomosen eller iskemi øker risikoen for lekkasje (16). Majoriteten av lekkasjene oppstår 

fem til syv dager etter operasjon og er ofte iskemisk betinget (16). 95% av lekkasjene som 

oppstår innen to dager i det postoperative løp er antageligvis et resultat av tekniske feil (16).  

 

Anastomoselekkasje kjennetegnes av subfebrilia, takykardia, takypne, økende 

abdominalsmerter, kvalme, oppkast og oligouri og dårlig rekonvalesens (16, 28, 29). 

Tilstanden er primært en klinisk diagnose (29). Lekkasje postoperativt kan bekreftes ved bruk 

av CT med kontrast (29) og typiske radiologiske funn er diffus abdominal væske, fri 

intraperitoneal luft og kontrastlekkasje (16). Ved klinisk mistanke er det lav terskel for 

kirurgisk intervensjon (16, 18, 28, 29).  Ved reoperasjon vil defekten identifiseres og 

repareres med drenasje av forurensing og støttebehandling med bredspektret antibiotika og 

enteral ernæring (29). Bruk av dren i den tidlige postoperative fase kan avsløre lekkasje eller 

blødning (16). 

 

6.4. Gastrointestinal	  blødning	  	  
Gastrointestinal blødning postoperativt har en insidens på 1,9% - 4,4% (28) og er en 

potensielt livstruende komplikasjon (16). Det foreligger  hyppigere forekomst av blødning 

ved laparoskopisk enn ved åpen gastrisk bypass (16, 28, 29), henholdsvis 1,9% mot 0,6% 

(16). Blødningen kan oppstå ved stiftrekken i magelommen, ventrikkelresten, roux en-Y 

limb, gastrojejunale- og enteroenteroanastomosen og kan være intraperitoneal eller 

intraluminal (16). Symptomer som blekhet, svimmelhet, konfusjon, tachycardia, hypotensjon, 

oligouri, hematemese og melena kjennetegner tilstanden (16, 28, 29). Typiske klinisk funn på 

intraperitoneal blødning er hypotensjon, tachycardia, fallende hematokrit uten tegn til 

gastrointestinal blødning(GI-blødning) (16). Den kliniske presentasjonen og debut av 

symptomer avgjør i stor grad diagnostikk og valg av behandling (16). Gastroskopi er både 

diagnostisk og terapeutisk ved en øvre GI-blødning hvor man effektivt kan få kontroll over 

blødningen ved hjelp av klips, termisk koagulasjon eller injeksjon av vasokonstriktorer (16). 

Reoperasjon kan være aktuelt dersom blødningsfokus er fra enteroenteroanastomosen (16). 

Debuterer symptomene etter 48 timer og pasienten er hemodynamisk stabil behandles 
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blødningen konservativt med blodtransfusjon og seponering eller reversering av 

antikoagulasjon (16, 29). Valg av antikoagulasjon vil påvirke pasientens blødningsrisikoen 

(16).  

 

6.5. Intern	  herniering	  	  
 

Intern herniering er en av de hyppigste senpostoperative komplikasjonene ved gastrisk bypass 

(31). Den kliniske presentasjonen av tilstanden karakteriseres av akutt innsettende episodiske 

abdominalsmerter, kvalme, oppkast, anoreksi, abdominal distensjon (28). Tilstanden er ofte 

selvlimiterende med mindre uttalte symptomer, men intern herniering har potensiale til å bli 

svært dramatisk med utvikling av nekrose i løpet av noen timer (9). 

Forekomsten av intern herniering varierer og påvirkes i stor grad av varighet av 

oppfølgingstiden (31). 

 
Figur	  6	  Internherniering	  	  (32).	  	  	  
a)	  Typiske	  lokalisasjoner	  for	  herniering	  etter	  antekolisk	  gastrisk	  bypass.	  Den	  øvre	  pilen	  viser	  herniering	  gjennom	  
Petersens	  rom,	  den	  nedre	  ved	  enteroenteroanastomosen.	  b)	  Eksempel	  på	  en	  variant	  av	  herniering	  gjennom	  
Petersens	  rom	  ved	  antekolisk	  lokalisasjon	  av	  det	  alimentære	  løpet.	  Tarmen	  roterer	  rundt	  seg	  selv	  og	  hernierer	  bak	  
mesenteriet	  til	  det	  alimentære	  løpet	  som	  er	  løftet	  opp	  mot	  magesekken	  foran	  colon.	  

	  
Insidens av intern herniering postoperativt varierer fra 0,2% til 9% etter gastrisk bypass (9, 

31). Ved antekolisk laparoskopisk gastrisk bypass dannes to slitzer eller anatomiske åpninger 

i tynntarmskrøset; Petersens space og en ved enteroanastomosen. Det er økt risiko for intern 

herinering ved retrokolisk gastrisk bypass ettersom det i denne prosedyren dannes tre slitzer 

(33). Gjennom slitzene i tynntarmskrøset vil tynntarmen kunne herniere og rotere, og dette vil 

medføre tarmobstruksjon og iskemi (9). Forekomst av intern herniering kan reduseres ved å 

kirurgisk lukke slitzene peroperativt, men dette er assosiert med komplikasjoner som 



24	  

dannelse av hematomer med forstyrret perfusjon av tarmen og økt risiko for tarmobstruksjon 

ved enteroanastomosen (31).  

 

Det er enighet i litteraturen at rutinemessig lukking av slitzer initialt ved gastrisk bypass vil 

redusere risiko for intern herniering, men dette er ikke standarisert (33). Aghajani et al. viser 

til gode resultater ved lukking av slitzene peroperativt (31). Ved klinisk mistanke om 

tilstanden bør diagnostisk og terapeutisk laparoskopi utføres for å hindre intestinal iskemi og 

nekrose (33). Dersom det foreligger intestinal nekrose bør det konverteres til åpenkirurgi for 

å unngå tarmperforasjon og redusere tid på operasjonsbordet (33).  

 

6.6. Anastomosestriktur	  
Anastomosestriktur forekommer i den gastrojejunale anastomosen med en insidens fra 2.9% 

til 23% (28). Det er observert en økning i forekomsten av strikturer ved overgang fra åpen til 

laparoskopisk Roux-en-Y gastrisk bypass (28, 29). Strikturen oppstår trolig pga spenning og 

iskemi i anastomosen med fibroseutvikling (28, 29). Dersom den gastrojejunale anastomosen 

gjøres til en vid side-til side-anastomose synes forekomsten å være lavere enn ved bruk av 

sirkulær staplingteknikk (9). Symptomer oppstår fra uker til måneder ut i det postoperative 

løp og tilstanden kjennetegnes av kvalme, oppkast, dysfagi og gastroøsofagal refluks med 

fravær av abdominal smerte (28, 29). Anastomosestrikturer diagnostiseres endoskopisk med 

ballongdilatasjon som adekvat behandling og kirurgisk revisjon ved behandlingsresistent 

striktur (29). Gode resultater oppnås hos 17% til 67% av pasientene ved førstegangs 

dilatasjon, mens 3% til 8% krever tre eller flere dilatasjoner (16).  

 

6.7. Ulcussykdom	  
Ulcus er en av de mest vanlige og kostbare komplikasjonene til gastrisk bypass og oppstår 

som regel innen en toårs periode (6). Etiologien til ulcussykdom er usikker og utviklingen er 

trolig knyttet til risikofaktorer som Helicobacter pylori(H. Pylori) infeksjon, dårlig 

vevsperforasjon ved den gastrojejunale anastomosen, fremmedlegeme, non-steroid 

inflammatory drugs(NSAIDS), røyking, diabetes, bruk av inhalasjonssteroider, lengden på 

gastrisk pouch og bruk av selektiv serotonin reopptaks hemmer (SSRI) (6, 28). 50% av ulcus 

er lokalisert til den gastrojejunale anastomosen, 40% i jejunum og 10% i gastrisk pouch (6, 

28). ”Forekomsten er usikker, men i en stor prospektiv studie ble stomalt sår endoskopisk 
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diagnostisert hos 4% av pasientene i løpet av tre år” (9). Artikkelen til Griffith et. Al. angir en 

forekomst på 1-16% (28). En studie viste signifikant reduksjon i insidens av stomalt sår ved 

preoperativ testing og eradikasjon av H. Pylori (29). Vanlige symptomer er  smerter i 

epigastriet (63,1%), kvalme og oppkast (18,4%) og blødning eller anemi (24,3%) og mindre 

vanlige symptomer er dysfagi, fatigue og enormt vekttap (6).  

 

Behandling H. Pylori positiv ulcus er protonpumpehemmer i kombinasjon med amoksicillin 

1 g × 2 og klaritromycin 500 mg × 2 i 7 dager. H.pylori negativ ulcussykdom behandles 

pasienten med protonpumpehemmer i fire til seks uker avhengig av lokalisasjon av sårets og 

dets størrelse(NEL). Behandling av post-gastrisk bypass ulcus bør bestå av adekvat 

medikamentell behandling som nøye diabeteskontroll og røykeslutt (6). Protonpumpe 

hemmere gis profylaktisk ved enkelte institusjoner (9) og rutinemessig ved Aleris sykehus og 

medisinske senter.  

 

6.8. Vektøkning	  
Vektøkning observeres hos 10% etter 5 år og 20% etter 10 år av pasientene ved fedmekirurgi  

(28) og særlig blant pasienter med KMI ≥ 50 (29). Årsaken til vektøkning er kompleks og 

multifaktoriell. Det er observert dilatasjon av ventrikkelresten og den gastrojejunale 

anastomosen og dannelse av funksjonell gastrogastrisk fistel blant denne gruppen pasienter 

(29). Noen bidragene faktorer til dette kan være manglende evne til å endre livsstil og 

opprettholdelse av den gamle, ”binge-eating”, spiseforstyrrelser, færre 

oppfølgingskonsultasjoner med helsepersonell (28, 29).  

 

Swedish obese subject studien (SOS studien) rapporterte i perioden to til ti år etter gastrisk 

bypass en gjennomsnittlig vektøkning på 7% hos pasientene (23). I den prospektive studien 

til Adams et al. ble hypotesen om signifikant vekttapet og de gunstige helsemessige effektene 

på kardiometabolske risikofaktorer observert to år etter gastrisk bypass, og vedvarte etter seks 

år (23). Forfatterne rapporterte et 34,9% vekttap av initial vekt etter to år og 27,7% etter seks 

år i kirurgigruppen, men en vektøkning på ca 7% i denne perioden (23).  

 

Gastrisk bypass er assosiert med endring av uhensiktsmessige spisemønstre sammenlignet 

med restriktive prosedyrer, og et redusert inntak av fettrik mat og økt inntak av frukt og grønt 
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(17). Endring av livsstil med et sunt kosthold og økt fysisk aktivitet er en forutsetning for å 

oppnå og vedlikeholde gode resultater. 

 

6.9. Gallsteinssykdom	  
Raskt vekttap er assosiert med dannelse av gallestein og gallesteinsykdom er en hyppig 

komplikasjon ved gastrisk bypass (9). I løpet av de første seks postoperative månedene vil 

38% av pasientene utvikle gallsteinssykdom og 41% vil ha symptomer (29). Gullstandard for 

diagnostikk og behandling av gallestein er antegrad endoskopisk retrograd 

kolangiopankreatikografi (ERCP) (9). Gastrisk bypass endrer anatomiske forhold i buken og 

gjør antegrad ERCP vanskelig. Retrograd ERCP kan utføres, men undersøkelsen tilbys kun 

ved Rikshospitalet i Norge (9). Imidlertid kan retrograd ERCP utføres i enkelte tilfeller i 

narkose med introduksjon av skopet gjennom utsjaltet ventrikelrest. Gallestein kan effektivt 

forebygges med ursodeoksykolsyre med en reduksjon av forekomst til 2% de første seks 

månedene (9, 29). 

 

6.10. Gastrointestinale	  plager	  og	  forhold	  
Pasienter med fedme plages av gastrointestinale symptomer som refluks, kvalme, oppkast, 

økt avføringsfrekvens, forstoppelse, diaré, magesmerter og følelse av oppblåsthet i større 

grad en normalbefolkningen (15, 34). Forskning forslår en lineær sammenheng mellom KMI 

og gastrointestinale plager, og at slike plager kan lindres ved fedmekirurgi grunnet vekttap og 

redusert intraabdominalt trykk (15). Laparoskopisk Roux-en-Y gastrisk bypass forbedrer de 

fleste gastrointestinale symptomene (34). Etter gastrisk bypass ble det observert en 

signifikant økning i abdominalsmerter og en signifikant reduksjon i gastroøsofagal reflux 

(15).  

 

Personer med fedme har en økt tendens til ukontrollert matinntak hvor de mister kontroll ved 

sult eller ytre stimuli og emosjonelt betinget spising som for eksempel trøstespising (15). 

Søvik et al. rapporterte en signifikant forbedring av antall ukontrollerte matinntak og 

emosjonelt betinget spising  (15).  

 

Postoperativt vil 50% av pasientene oppleve i løpet av de første 12 månedene plager som 

kvalme, oppkast, dumpingsyndrom, abdominalsmerter, gastroøsofagal refluks, diaré, 



27	  

obstipasjon og postprandial regurgitasjon (9). Oppkast og postprandial regurgitasjon skyldes 

inntak av for store eller for raske måltider (9). Dumpingsyndrom er en vanlig plage som 

kjennetegnes av hjertebank, kvalme, magesmerter, slapphet, kaldsvetting, svimmelhet, 

oppkast, og diaré (9). Ved tidlig dumping oppstår symptomene 15 – 30 minutter etter inntak 

av drikke og mat med mye sukker eller annen typisk hyperosmolar kost (9). Hyperosmolar 

kost tømmes til jejunu hvor væske trekkes raskt inn i tarmlumen med et påfølgende fall i 

plasmavolumet og en sympatisk stimulering av pressoreceptorene (9, 17). Postprandial 

hypoglykemi eller sen dumping er et annet fenomen som oppstår 1-3 timer etter måltid med 

symptomer på hypoglykemi forårsaket av hypersekresjon av insulin (9). Sen dumping 

forekommer blant ca 7% av gastrisk bypass opererte og kan forebygges ved hyppige, små, 

fiberrike måltider (9). Gastrointestinale plager postoperativt kan forebygges ved å følge råd 

og anbefalinger om kosthold og spisemønster (9).  

 

6.11. Vitamin-‐	  og	  mineralmangel	  og	  andre	  
mangelsykdommer	  	  

Malabsorpsjon og lavt matinntak kan potensielt gi mangelsykdommer som anemi, 

osteomalaci, nattblindhet, Wernickes encefalopati og pellagra (35). Lave nivåer av vitamin 

B-6, vitamin C, 25-hydroxyvitamin D, vitamin E og mineralmangel er vanlig hos pasienter 

med sykelig fedme (17). Vitamin- og mineralmangel observeres hyppigere blant overvektige 

pasienter enn normalvektige og disse verdiene kan forverres ved fedmekirurgi (29). Etter 

fedmekirurgi er det nødvendig og anbefalt med livslang substitusjonsbehandling og kontroll 

av verdier for å forebygge mangeltilstander (9, 17).  

 

Postoperativt observeres anemi hos 20-49% av fedmeopererte pasienter, og ved gastrisk 

bypass er årsaken jern-, folat- og vitamin B12 mangel (28). 60-80% av pasientene har mangel 

på vitamin B12, jern og vitamin D (9). Fedmeopererte pasienter har i tillegg ofte mangel på 

magnesium, kalsium, sink, 25-hydroxyvitamin D, tiamin and β-karoten (28). Alvorlig 

protein- og kalori mangel kan oppstå etter malabsoptiv kirurgi og observeres særlig i 

pasienter hvor fellesløpet er kort som 50 cm (17).  
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7. Diskusjon	  
Det ser ut til at pasienter oppnår en betydelig helsegevinsten ved fedmekirurgi gjennom 

vekttap, økt livskvalitet, reduksjon av overvektsrelatert komorbiditet og økt overlevelse. 

Flertallet av pasienter opplever et betydelig vekttap i løpet av de to første årene etter 

fedmekirurgi. Langtidsresultater etter Roux-en-Y gastrisk bypass rapporterte om EWL > 50% 

blant 74,9% av pasientene etter fem år og 64,9% av pasientene etter syv år (12). Grad av 

vekttap påvirkes som tidligere nevnt av valg av prosedyre med et gjennomsnittlig EWL på 

48% ved justerbart bånd, 62% ved gastrisk bypass og 70% ved duodenal omkobling (15). 

 
Tabell	  4	  EWL	  ved	  ulike	  fedmekirurgiske	  prosedyrer	  (15).	  

Fysisk aktivitet og god oppfølging har vist seg å ikke bare øke, men også vedlikeholde 

vekttapet, (20, 21). På tross av dette vil gruppen som fysisk aktive etter operasjon kun oppnå 

et 4,2% større vekttap sammenlignet med fysisk inaktive. Årsaken til den beskjedne 

forskjellen er usikker, men kan muligens forklares med kompensatoriske mekanismer som  

økt appetitt. Fysisk aktivitet anbefales vanligvis ved ønske om vekttap, men forskning viser at 

man oppnår mindre vekttap enn forventet og at treningseffekt på vekt er kjønnsavhengig (17). 

Moderat treningsintensitet gir et signifikant vekttap blant menn med overvekt eller fedme, 

mens det hos kvinner med overvekt eller fedme motvirker vektøkning (17). Det bør også 

trekkes frem at den metabolske profilen bedres gjennom diett og trening blant menn med 

sykelig fedme, men ikke blant kvinner (17). Det foreligger en overvekt av kvinner i flertallet 

av ” case series” i fedmekirurgisk litteratur (17). Dette kan forklare den beskjedne effekten av 

trening på observert vekttap.  
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Pasienter med overvekt og fedme rapporterer om nedsatt livskvalitet, sosial stigmatisering og 

dårlig selvbilde. Storparten av fedmeopererte pasienter angir økt livskvalitet, bedret 

psykososial funksjon og mental helse ved vektnedgang (8, 15). Hvor fornøyd er pasientene 

etter fedmekirurgi? Omtrentlig ni år etter gastrisk bypass var 76% av pasientene fornøyd eller 

veldig fornøyd med inngrepet og ville valgt å gjenta operasjonen (21).  

 

Forskning viser at overvekt og fedme øker risiko for livsstilssykdommer. Fedmekirurgi 

normaliserer blodsukkernivået hos de fleste pasienter med type 2-diabetes i form av komplett 

tilbakegang eller remisjon (10, 11, 22). Grad av normalisering av blodsukker påvirkes også 

av den kirurgisk metode: 75% oppnår diabetisk remisjon ved gastrisk bypass og 95% ved 

duodenal omkobling (23). Etter bariatrisk kirurgi foreligger en vesentlig reduksjon av total 

kolesterol, triglyserider, og LDL-kolesterol samt en økning i HDL-kolesterol (12). Resultatet 

etter gastrisk bypass viser at majoriteten av pasientene med metabolsk syndrom ikke 

oppfyller kriteriene for diagnosen 17 måneder postoperativt (11). Studier viser at vekttap 

senker systolisk og diastolisk blodtrykk og komplett tilbakegang av hypertensjon ble 

rapportert hos 68% av opererte pasienter med hypertensjon to år etter gastrisk bypass (8, 10).  

 

En overvekt av bariatrisk litteratur indikerer redusert dødelighet ved fedmekirurgi. 

Imponerende funn i retrospektive kohort studier viser 40% redusert langtidsmortalitet av 

enhver årsak og årsaksspesifikk redusert mortalitet; 56% for koronararterie sykdom, 92% for 

diabetes og 60% for cancer blant pasienter fulgt 7,1 år etter gastrisk bypass sammenlignet 

med en kontrollgruppe (25). I denne studien ble det rapportert om et bekymringsverdig funn 

med en 58% økt risiko for død i kirurgigruppen som ikke var forårsaket av sykdom, men som 

for eksempel ulykke eller selvmord (23).  

 

Det er rapportert at en vesentlig andel av personer med fedme lider av udiagnostiserte 

affektive lidelser, post traumatisk stress lidelse eller har blitt seksuelt misbrukt i barndom 

(25). Forholdet mellom før-kirurgisk og etter-kirurgisk mental helse er usikker (25). 

Helsedirektoratet skriver i nasjonale faglige retningslinjer for ”Forebygging, utredning og 

behandling av overvekt og fedme hos voksne” at behandlingsstrategien bariatrisk kirurgi ikke 

egner seg for pasienter med alvorlig psykisk lidelse, kognitiv dysfunksjon og 

misbruksproblematikk (2). Det fremkommer ingen klare retningslinjer fra Helsedirektoratet 

for vurdering av kandidaters psykiske helse. Det ser ut til at offentlige og private sentre for 
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bariatrisk kirurgi har egne rutiner for vurdering av pasientens psykiske helse og at de står fritt 

til å avgjøre om pasienten er egnet.  

 

Fedme forårsaker en ugunstig hormonprofil hos kvinner med økt østrogennivå og lav 

progesteronnivå (26). Dette kan føre til anovulasjon, infertilitet og økt risiko for spontanabort 

(26). Fedmekirurgi med påfølgende vekttap normaliserer hormonprofilen og dermed øker 

fertiliteten hos kvinner med fedme (26). Det observeres i tillegg en reduksjon av 

komplikasjoner under svangerskapet og maternell- og neonatal morbiditet sammenlignet med 

kvinner med fedme (26). Musella et. al anbefaler bruk av bariatrisk kirurgi blant kvinner med 

sykelig fedme som ønsker barn (26). Det er i en studie observert at fertiliteten til menn med 

sykelig fedme forverres etter bariatrisk kirurgi (17). Det bør forskes nærmere på menns 

fertilitet etter fedmekirurgi og om overnevnte funn er reproduserbart.  

 

Behandlingsmålet ved bariatrisk kirurgi er vekttap med bedring av vektrelaterte sykdommer 

og økt livskvalitet. Hvor stort vekttap er nødvendig for å vurdere operasjonen som vellykket? 

Hvor lang observasjonstid bør foreligge? Oversiktsartikkelen til Aasheim et al. vurderer et 

vekttap på minst 50% av overvekten som vellykket kirurgisk behandling (8). Artiklene jeg 

har gjennomgått rapporterer om et betydelig vekttap som når sitt maksimum ett til to år etter 

operasjon. Tross vekttapet observeres det en signifikant vektøkning på 2,4 kg mellom tre og 

fem år og 3,8 kg mellom fem og syv år (12). Observasjonstiden etter fedmekirurgi er 

begrenset, og resultatene tenderer mot en gradvis vektøkning. Det er usikkert i hvilken grad 

en gradvis vektøkning vil påvirke det endelig resultat som vellykket. Det foreligger begrenset 

data på vekttap ti år etter fedmekirurgi (17). Hvordan vekten utvikler seg 10 til 20 år etter 

bariatrisk kirurgi er usikkert. Tross en gradvis vektøkning, vil fedmekirurgi gi en periode 

”fri” for overvektsrelatert sykdom som har potensialet til å gi en betydelig helsegevinst.  

 

Resultater og komplikasjoner varierer med valg av kirurgisk prosedyre. Hvilke kriterier bør 

veie tyngst ved valg av prosedyre, vekttap eller risiko for komplikasjoner? Desto mer 

tilbakeholden eller konservativ prosedyre, desto mindre er vekttap. Studier foreslår et større 

og vedvarende vekttapet ved duodenal omkobling enn gastrisk bypass(17). Duodenal 

omkobling er en mer omfattende operasjon og er assosiert med flere uønskede hendelser to år 

postoperativt, flere gastrointestinale plager og økt risiko for mangeltilstander(17). 

Perioperativ sikkerhet kan trolig sammenlignes ved gastrisk bypass og duodenal omkobling 

og bør derfor ikke påvirke valg av prosedyre (17).  
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Indikasjoner for bariatrisk kirurgi i offentlig og privat helseforetak er ulik. Jeg har valgt å 

forholde meg til Helse Sør-Øst som offentlig foretak og Aleris sykehus og medisinske senter 

som privat foretak. Begge sektorene har en nedre aldersgrense på 18 år. Bør det foreligge en 

øvre aldersgrense? Forskning viser at alder ikke er den viktigste risikofaktoren. Aleris 

sykehus og medisinske senter har ingen øvre aldersgrense. Fravær av alvorlig psykisk 

sykdom er et ekslusjonskriterier i begge foretak. Overvekt er ikke en psykiatrisk lidelse. Det 

er uklart hvor mange med overvekt eller fedme som også har en spiseforstyrrelse som bulimi 

eller overspisingslidelse, og når dette defineres som en alvorlig psykisk lidelse. Det er 

usikkert i hvilken grad offentlige og private helseforetak screener pasientene for 

spiseforstyrrelser i vurderingen av kandidater til fedmekirurgi.  

 

KMI er et godt mål for å klassifisere og vurdere forekomst av overvekt i en populasjon, men 

KMI skiller ikke slankt og fettrikt vev og er derfor et dårligere mål på individet (7). Andre 

svakheter ved KMI er at målet ikke forteller noe om individets fedmerelatert komorbiditet, 

livskvalitet, funksjonsnivå eller fedmerelatert prognose (7). I lys av dette er det foreslått bruk 

av et klinisk klassifiseringssystem fra 0-4 ”Edmonton obesity staging system” basert på de tre 

hovedfaktorene overvekt, fedmerelatert komorbiditet og funksjonsnivå ved bruk av 

anamnese, klinisk undersøkelser og laboratorium prøver for vurdering av mortalitet (7). 

Ettersom målet ved bariatrisk kirurgi er å redusere pasientenes risiko for sykdom og død og 

øke livskvalitet kan det diskuteres om ”Edmonton obesity staging system” eller lignende bør 

bli en del av operasjonskriterier.   

 

8. Konklusjon	  
Forekomst av overvekt og fedme øker i alle aldersgrupper. Med en befolkning på ca. 5 

millioner i Norge har ca. 100 000 sykelig fedme. Denne gruppen kan henvises til bariatrisk 

kirurgi dersom konservativ behandling er tilstrekkelig forsøkt. Konservativ behandling gir 

anses som vellykket med et 5-10% vekttap av utgangsvekten fordi det gir en relativ stor 

helsegevinst. Problemet ved konservativ behandling av overvekt og fedme er vektøkning 

over tid. Tilnærmet 20 000 pasienter i Norge oppfyller krav til overvektskirurgi og 

etterspørselen øker. Bør pasienter med sykelig overvekt henvises til bariatrisk kirurgi? 
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Bariatrisk kirurgi er en svært effektiv behandling for sykelig fedme. Pasientene opplever en 

bedre helse gjennom et markant vekttap, en forbedring eller remisjon av overvektsrelatert 

sykdom, bedret livskvalitet og økt forventet levealder. Resultatene ved kirurgi for overvekt 

overveiende gode. Grad av vekttap varierer med valg av prosedyre med en gjennomsnittlig 

EWL på 62% etter gastrisk bypass og 70% etter duodenal omkobling. Vanlig 

overvektsrelatert sykdom som type 2-diabetes, hypertensjon, hyperkolesterolemi, obstruktiv 

søvnapne og metabolisk syndrom forbedres eller går i tilbake.  

 

Kirurgiske komplikasjoner observeres hos ca. 20% med en mortalitet på 1%. De vanligste 

komplikasjonene er vektoppgang, gastrointestinal blødning, intern herniering, anastomose 

strikturer og ulcussykdom. Vitamin- og mineralmangler og gastrointestinale plager er de 

vanligste bivirkningene. Mortalitet ved bariatrisk kirurgi er lav, men en betydelig andel 

opplever komplikasjoner og bivirkninger.  

 

Per dags dato vurderes bariatrisk kirurgi som et godt behandlingstilbud til pasienter med 

sykelig fedme, men observasjoner viser at tross overvektskirurgi observeres vektoppgang 

over tid. Det foreligger et behov for flere studier med lengre observasjonstid enn ti år.  
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